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1. Descrição da barragem

A barragem Jaburu I, situada nos municípios de Tianguá e Ubajara, foi 

construída pelo Estado do Ceará no período 1981 a 1983 para abastecimento 

de água a mais de 200.000 habitantes da região noroeste do Estado, além 
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de atender a vários projetos de irrigação. A barragem é constituída de um 

maciço de terra zonado com um núcleo argiloso espesso ladeado por 

materiais granulares, com extensão de 770 m, altura máxima de 46 m e 

largura de crista de 6 m. O sistema de drenagem interno consiste em um 

corpo de random envolvido por material drenante (Figura 2.335).

Figura 2.335 – Seção transversal da barragem (Carvalho, 1981)
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A barragem se estende por dois vales separados por um morro, ficando à 

esquerda o vale principal e à direita, o secundário. Neste vale secundário 

localiza-se a tomada de água, do tipo galeria, formada por uma tubulação 

de 600 mm de diâmetro, envelopada em concreto, com dois registros 

instalados a jusante, em série.

O vertedouro, implantado na ombreira direita do vale secundário, 

fica separado do corpo da barragem e é constituído por um canal de 

aproximação escavado em rocha arenítica com 450 m de extensão, uma 

estrutura de lâmina livre com 25 m de largura, capaz de descarregar 240 

m³/s (TR=1000 anos) com uma lâmina de 2,7 m e um canal de restituição, 

também escavado em rocha, com 100 m de extensão.

O substrato rochoso é constituído por arenitos brandos da Formação Serra 

Grande, que faz parte da Bacia Sedimentar do Parnaíba. O boqueirão onde se 

construiu a barragem é típico da Formação Sedimentar, em que o arenito é 

geralmente fino e se apresenta diaclasado, associado a estratos sub-horizontais 

de siltitos e folhelhos intercalados, finamente estratificado, friável e quase 

sempre pouco consistente, de cor cinza claro amarelado e, às vezes, vermelho 

ferruginoso, ou cinza escuro, formando paredões verticais de grande altura. 

Tanto o tectonismo regional, quanto os mecanismos de alívio de 

tensões pelo entalhe fluvial acentuaram os níveis de fraturamento e de 

compartimentação do maciço de arenitos. Uma intensa rede de fluxo 

subterrâneo se instalou ao longo de planos preferenciais, principalmente 

os de acamamento, causando remoção localizada das porções incoerentes 

de arenito. Isso resultou em um sistema de caminhos abertos com paredes 

oxidadas que afetaram a capacidade de suporte e a estanqueidade do 

conjunto barragem-fundação.

2. Descrição dos acidentes

Desde o início das operações, em 1983, a barragem de Jaburu I tem 

apresentado uma sequência de problemas, em sua maioria relacionados 

à qualidade das fundações. Mas, em parte, decorrentes das próprias 

características da barragem em termos de projeto e de processo construtivo. 

Anomalias foram registradas na barragem ao longo de mais de três décadas, 

motivando a adoção de sucessivas intervenções para garantir a segurança e 

a operacionalidade do empreendimento.

Logo após o primeiro enchimento apareceram fissuras no coroamento, além de 

abatimento da crista na ordem de 0,5 m, em coincidência com o vale principal.

Cerca de cinco anos após o enchimento do reservatório, em 1988, foi 

identificada uma fuga d’água na ombreira esquerda a cerca de 30 m a 

jusante do pé da barragem, sendo que a fácil lixiviação do solo de arenito 

levou à formação de uma “caverna”, de onde a água brotava com vazão que 

chegou a 47 l/s (Figura 2.336).

Três anos mais tarde, Carvalho (1991) registrou o aparecimento de diversas 

surgências distribuídas ao longo do pé da barragem, tanto no vale principal, 

quanto no secundário (Figura 2.337). Essas surgências deram origem a um 

processo erosivo na margem direita do canal escavado para a implantação 

das estruturas de controle da tomada d’água, a jusante da barragem. Nessa 

oportunidade, o corpo de enrocamento neste mesmo canal foi parcialmente 

destruído. 

JABURU I CE



Acidentes e Incidentes em Barragens e Obras Anexas no Brasil | Relatos

Figura 2.336 – Surgência d’água a 
jusante da barragem, na ombreira 
esquerda, com formação de 
“caverna” (Foto dos autores, 1992)

Figura 2.337 – A barragem de Jaburu 
I em planta. As áreas hachuradas 
correspondem a surgências de água. Em 
1 situa-se a válvula dispersora e o local 
2 corresponde à maior surgência, com 
presença de “caverna” (Carvalho, 1991)
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Ao longo da década de 90, quem visitasse o sítio poderia facilmente observar 

que o talude de jusante da barragem, no vale principal, se apresentava saturado 

até uma altura da ordem de 10 m acima do enrocamento do pé de jusante, 

sinalizando a inoperância do sistema interno de drenagem (Figura 2.338).

Em 1997 foi constatada a existência de cavidades no piso do canal de 

aproximação ao vertedouro, configurando sumidouros por onde a água 

escoava, indo ressurgir a jusante da seção de controle, além de ter se 

observado um processo de erosão regressiva no canal de restituição, a 

jusante da passagem molhada.

Em 2005 ocorreu nova formação de sumidouro no canal de aproximação ao 

vertedouro, poucas dezenas de metros a montante da seção de controle, 

no local que havia sido anteriormente preenchido com enrocamento e 

recoberto com argamassa (Figura 2.339).

Figura 2.338 – Surgências d’água e saturação do paramento jusante da 
barragem, próximo à ombreira esquerda (Foto dos autores, 1992)

Figura 2.339 - Detalhe de cavidades de erosão (sumidouros) formadas no leito 
do canal de aproximação do vertedouro (Souza, 2005)
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Em 2007 ocorreu o deslizamento de um bloco de rocha que destruiu o 

medidor de vazão V-8 localizado na ombreira esquerda, cuja função era a de 

medir a vazão percolada na principal surgência.

Em 2009, coincidindo com uma estação chuvosa intensa, observou-se nos 

meses de abril e maio um aumento generalizado das vazões que ressurgiam da 

fundação e das ombreiras da barragem, particularmente na ombreira esquerda. 

O medidor de vazão V-7 registrou a presença de fragmentos de asfalto, material 

injetado em 1988 para estancar passagens de água. Constatou-se, também, 

uma acentuada evolução de erosão regressiva no canal de restituição do 

vertedouro, a jusante da passagem molhada (Figura 2.340). Em dezembro, a 

água que vertia pelo medidor V-7 apresentava-se turva, com carreamento de 

sedimentos e fragmentos de asfalto.

Em agosto de 2011, os medidores de vazão V-7, V-10 e V-11 registraram 

aumento significativo com carreamento de finos e asfalto. A vazão alcançou 

19 l/s no medidor V-10, gradativamente decaindo em seguida.

Cada um dos eventos aqui descritos deu margem à adoção de medidas 

reparadoras, sempre no propósito de restituir as condições de segurança 

à barragem.

Figura 2.340 – Canal de restituição do vertedouro em dezembro de 2019. As 
porções coerentes do maciço arenítico colapsam após perda de suporte pela 
lixiviação de estratos e camadas de materiais incoerentes (Foto dos autores)
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3. Consequências dos acidentes

A sequência de acidentes criou situações de alto risco para a segurança 

da obra, ameaçada não apenas de rompimento, com impactantes 

consequências a jusante, mas também de interrupção do abastecimento 

de água para uma população numerosa. A cada evento foi necessária a 

adoção de medidas corretivas, frequentemente, em caráter emergencial.

4. Medidas de recuperação

Segundo constatou Sousa, até 2013 a barragem de Jaburu I teve que ser 

submetida a medidas corretivas em cinco momentos distintos, nos anos de 

1989, 1992, 2003, 2009 e 2010, em campanhas coordenadas e executadas por 

órgãos do Governo do Estado do Ceará. As duas primeiras campanhas e a 

quinta foram realizadas em condições emergenciais. A Figura 2.341 mostra 

os locais onde foram executadas as cinco campanhas de recuperação.

Em 1989, após a identificação das surgências pela ombreira esquerda, foi 

realizada uma campanha de injeções de impermeabilização da fundação. 

Desde as primeiras avaliações concluiu-se que era impraticável o uso apenas de 

calda de cimento para estancar a percolação, decidindo-se acrescentar areia 

à mistura. Os primeiros resultados foram auspiciosos, tendo-se observado 

uma redução da vazão para 30 l/s. Entretanto, não ocorreu qualquer redução 

posterior, o que levou à decisão de se passar a utilizar asfalto nas injeções.

Face à inexistência de asfalto craqueável no mercado, decidiu-se usar 

um asfalto tipo CAP 50/60, aquecido a 170° C, utilizando tubos de ferro 

galvanizado, com equipamento especialmente construído para o caso. 

Estas operações tinham por objetivo produzir o bloqueio temporário pelo 

asfalto, de modo que novas injeções de calda de cimento e areia pudessem 

se fixar nos vazios e dar pega. Observou-se, assim, uma redução da vazão 

de 25 l/s para 18 l/s.

Novas operações de injeção de asfalto revelaram absorções muito elevadas 

em diversos furos (superiores a 15 tf em alguns deles). Estes trabalhos 

levaram, finalmente, a uma redução da descarga para menos de 3 l/s, o 

que mostrou a eficácia do emprego do asfalto na redução do fluxo d’água. 

As operações foram encerradas em fevereiro de 1990, passando-se a 

conviver com a vazão residual referida. Foram então executadas três linhas 

complementares de injeção a montante da área tratada com asfalto para 

conferir o reforço considerado necessário.

Em 1992 foram identificadas quatro surgências a jusante da barragem, sendo 

que, entre a região da tomada de água e o vale principal, a vazão era de 26 

l/s. Entre fevereiro e outubro de 1993 foi realizada a segunda campanha de 

recuperação, com o emprego de injeção de calda de cimento nas áreas afetadas. 

Todas as injeções foram realizadas a partir do coroamento da barragem. Na 

ocasião foram perfurados cerca de 3.300 m e injetados 330 tf de cimento (6.600 

sacos). No final da intervenção as vazões na área tratada haviam sido reduzidas 

para a metade, o que não configurava um resultado satisfatório.
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Figura 2.341 – Áreas de intervenção nas sucessivas campanhas de recuperação da barragem (COGERH, 2010 in Sousa, 2013)
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Nesta mesma campanha foram implantados sete piezômetros Casagrande 

no talude de jusante e foi construído mais um medidor de vazão, localizado 

no antigo leito do rio, com o propósito de medir as vazões da ombreira 

esquerda. Entre fevereiro de 2002 e janeiro de 2003 foi realizada uma série 

de intervenções que incluíram a execução de novas injeções de calda de 

cimento na fundação, obras de estabilização e de drenagem da barragem, 

alteamento da crista, impermeabilização e estabilização do canal de adução 

do vertedouro, instalação de novos piezômetros, marcos de nivelamento, 

de referência e medidores de vazão. A elevação do nível de coroamento da 

barragem em 1,10 m, com posterior execução de pavimentação asfáltica, 

foi feita de modo a obter uma borda livre compatível com os critérios de 

segurança em obras do Estado. A jusante da barragem foi implantada uma 

berma estabilizante de enrocamento (Figura 2.342).

A quarta intervenção ocorreu entre dezembro de 2009 e fevereiro de 2010 

e consistiu na implantação de uma laje de concreto no canal de adução ao 

vertedouro, com extensão de 42,7 m a partir da soleira vertente, de modo a 

obturar as erosões constatadas no substrato arenítico (Figura 2.339). 

Entre fevereiro e dezembro de 2010 ocorreu nova intervenção para recuperação 

da barragem, do vertedouro e da tomada d’água. A fundação da barragem na 

ombreira esquerda foi novamente submetida a tratamento por injeções de 

calda de cimento e de asfalto, à semelhança do que ocorreu em 1989 - 1990. 

Na ombreira esquerda, a montante do barramento, foi executado um aterro 

hidráulico com a finalidade de reduzir os gradientes de percolação, melhorando 

também a vedação. Ao longo do pé da barragem foi reforçada a drenagem e 

foram implantados novos medidores de vazão. Na área da tomada d’água 

houve retaludamento e estabilização dos taludes. Foram também realizados 

levantamentos topográficos da barragem, bem como topobatimétricos do 

reservatório, além de estudos hidrológicos, estudo preliminar de um Plano de 

Ação Emergencial e anteprojeto de recuperação do vertedouro.

Em 2018, a Secretaria de Recursos Hídricos do Estado e a COGERH, 

considerando que a barragem Jaburu I era tida como de prioridade máxima 

no quesito de adoção de medidas para aumento da segurança, lançaram 

um termo de referência para a elaboração de projeto executivo para 

recuperação do vertedouro.
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Figura 2.342 – Berma de estabilização a jusante da barragem principal 
(Sousa, 2013)
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5. Causas dos acidentes 

Os problemas enfrentados no sítio da barragem Jaburu I decorrem, em 

grande parte, da peculiar natureza do substrato rochoso arenítico, mas 

podem ser creditados, em alguns aspectos, às particularidades do projeto. 

A barragem se situa em área de rochas sedimentares que contêm frequentes 

intercalações de material friável, possibilitando erosão e lixiviação, que 

podem progredir até a formação de cavernas, gerando alta condutividade 

hidráulica e colocando em risco a segurança das estruturas. 

Por outro lado, a carência de informações sobre o comportamento do 

arenito local, por ocasião dos estudos do projeto e da implantação das 

obras, acarretou na adoção de soluções que se mostraram inadequadas 

à segurança da barragem. Este é o caso do encharcamento do talude de 

jusante da barragem, observado na década de 90. O aspecto ferruginoso da 

água que ressurgia no talude e o acúmulo de material de aparência coloidal 

avermelhada que se depositava nas caixas de medição de vazão instaladas 

a jusante do aterro eram indícios de que o sistema de drenagem interna 

na barragem havia se tornado operacionalmente deficiente, seja através 

da colmatação por finos, cimentação por óxidos de ferro, inadequação 

granulométrica do material drenante ou por intermédio de uma conjugação 

desses fatores. 

A sequência de intervenções realizadas ao longo de décadas indica também 

que algumas das soluções adotadas foram e/ou são inadequadas ou, quando 

muito, inócuas. É o caso da utilização de injeções convencionais com calda de 

cimento, de pouca serventia em horizontes de materiais não consolidados, 

onde não penetram e não causam qualquer efeito benéfico. Na área de 

aproximação ao vertedouro, as medidas adotadas para obliterar os caminhos 

de percolação pelo preenchimento e tamponamento com concreto dos 

vazios encontrados tampouco se mostrou uma solução adequada por não 

ser capaz de atingir o todo, somente partes do maciço a ser tratado.

Apesar de todos os inconvenientes surgidos, as condições de operação 

da barragem Jaburu I continuam dentro da normalidade, graças às 

intervenções realizadas e à adoção de um abrangente sistema de controle 

por instrumentação geotécnica. 
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